
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
 
 
 
  14    του 1960 
  50    του 1962 
  11    του 1963 
    8    του 1969 
  40    του 1970  
  58    του 1972 
    1    του 1980 
  35    του 1982 
  29    του 1983 
  91    του 1983 
  16    του 1984 
  51    του 1984 
  83    του 1984 
  93    του 1984 
  18    του 1985 
  71    του 1985 
  89    του 1985 
  96    του 1986 
317    του 1987 
  49    του 1988 
  64    του 1990 
136    του 1991 
149    του 1991 
237    του 1991 
  42(Ι) του 1992 
  43(Ι) του 1992 
102(Ι) του 1992 
  26(Ι) του 1993 
  82(Ι) του 1995 
102(Ι) του 1996 
    4(Ι) του 1997 
  53(Ι) του 1997 
  90(Ι) του 1997 
  27(Ι) του 1998 
  53(Ι) του 1998 
110(Ι) του 1998 
  34(Ι) του 1999 
146(Ι) του 1999 
  41(Ι) του 2000 
  32(Ι) του 2001 
  40(Ι) του 2002 
  80(Ι) του 2002 
140(Ι) του 2002 
206(Ι) του 2002 
  17(Ι) του 2004 
165(Ι) του 2004 
268(Ι) του 2004 
  21(Ι) του 2006 
  99(Ι) του 2007. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δικαστηρίων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί Δικαστηρίων Νόμους του 1960 έως (Αρ. 2) του 2007 

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Δικαστηρίων Νόμοι του 1960 μέχρι (Αρ. 2) του 2007. 

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό, των λέξεων «τας 
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τρεις χιλιάδας λίρας» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις 

«τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00)». 
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 22 του 
βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 22 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) 

αυτού, των λέξεων «διακόσιες πενήντα χιλιάδες λίρες» (τρίτη 

γραμμή) και «πενήντα χιλιάδες λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τις 

λέξεις «πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00)» και «εκατόν 

χιλιάδες ευρώ (€100.000,00)», αντίστοιχα.   
  
Τροποποίηση του 
άρθρου 24 του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό, των λέξεων «τας 

τρεις χιλιάδες λίρες» (όγδοη και ένατη γραμμή), με τις λέξεις «τις 

έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000,00)». 
  
Τροποποίηση του 
Παραρτήματος του 
βασικού νόμου. 

5. Η παράγραφος (2) του Παραρτήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτή, των λέξεων 

«πενήντα χιλιάδες λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις «εκατόν 

χιλιάδες ευρώ (€100.000,00)». 
  
Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

6.        Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

2008. 
  
  
 
 
 
ΕΜΧ
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι 

ώστε οι κλίμακες της καθ΄ ύλην δικαιοδοσίας των Επαρχιακών Δικαστηρίων, σε 

συνάρτηση με το ύψος επίδικης διαφοράς, που είναι εκφρασμένες σε κυπριακές 

λίρες, να επανεκφρασθούν σε ευρώ, ενόψει της εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στην ευρωζώνη, από της 1ης Ιανουαρίου, 2008. 

 

 Σημειώνεται ότι η εν λόγω μετατροπή δεν μπορεί να γίνει με τις διατάξεις των 

περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμων του 2007, δεδομένου ότι οι κλίμακες δικαιοδοσίας 

δεν αποτελούν ποσά που πρόκειται να καταβληθούν. 

 

 Με την ευκαιρία του παρόντος νομοσχεδίου, γίνεται και αναθεώρηση των εν 

λόγω κλιμάκων, στο ύψος που έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. 

 

 

 

Πέτρος Κληρίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

 

 

 

15 Νοεμβρίου, 2007 
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